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01042, м. Київ, пров. Новопечерський, корп. 2             

                                                                               
 

 

 

Про розгляд інформаційного запиту 

 

 

 

Державною екологічною інспекцією Столичного округу в межах компетенції 
розглянуто доручення Державної екологічної інспекції України від 19.11.2020 

№ 10095/3.3/12-20 (вх.№980 від 20.11.2020) щодо розгляду Інформаційного запиту 

громадянки Ірини стосовно включення представника Держекоінспекції у склад 
комісії по видаленню зелених насаджень у місті Бровари Київської області та 
повідомляємо наступну інформацію. 

 Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з абзацом сьомим пункту «а» частини першої статті 20-2 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» та підпункту 9 
пункту 2 розділу ІІ Положення Державної екологічної інспекції Столичного округу, 
затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України 28 квітня 2020 
року № 137, Інспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині 
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, 
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і 
господарювання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, 
а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про охорону, 
утримання і використання зелених насаджень на території міста Києва та 
Київської області. 
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Відповідно до абзацу другого пункту четвертого «Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах» затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, до складу комісії з питань 
визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія) 
входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), 
компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби 
- балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює 
утримання зелених насаджень. 

Стосовно надання інформації з 2008 по 2020 роки щодо надходження 
звернень від Броварської міської ради про включення представника 
Держекоінспекції у склад комісії по видаленню зелених насаджень у місті Бровари 
Київської області повідомляємо.  

Відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 
21.02.2018 за № 102 «Питання реалізації Концепції реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища» та наказу Державної екологічної інспекції України від 01.10.2018 за 
№ 187 «Про питання діяльності Державної екологічної інспекції Столичного 
округу», датою початку здійснення повноважень Державною екологічною 
інспекцією Столичного округу визначено 01.10.2018. 

Надаємо наявну інформацію стосовно звернень Броварської міської ради 
стосовно надання представника Державної екологічної інспекції Столичного 
округу у роботі комісії з обстеження стану зелених насаджень та їх відновної 
вартості за 2018 та 2020 роки. 

№ 
п/п 

Дата Номер вхідного листа 

1.  06.12.2018 518/07 

2.  08.02.2019 308/07-30 

3.  16.05.2019 155/07-31 

4.  24.06.2019 205/7-21 

5.  23.07.2019 239/7-30 

6.  05.08.2019 251/7-30 

7.  07.08.2019 260/7-30 

8.  13.08.2019 266/7-30 

9.  13.08.2019 264/7-30 

10.  27.08.2019 434/7-29 

11.  30.08.2019 282/7-30 

12.  17.10.2019 345/7-30 

13.  22.10.2019 350/7-30 

14.  29.10.2019 361/7-30 

15.  08.11.2019 380/7-30 

16.  20.11.2019 399/7-30 

17.  06.12.2019 436/7-30 

18.  03.01.2020 5/27-27 

19.  08.01.2020 9/07-33 

20.  20.01.2020 18/07-31 

21.  06.02.2020 53/07-31 

22.  19.05.2020 423/0/10-20 

23.  03.06.2020 445/0/10-20 

24.  16.06.2020 465/0/10-20 

25.  22.06.2020 483/0/10-20 

26.  23.06.2020 489/0/10-20 
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27.  14.07.2020 523/0/10-20 

28.  12.08.2020 570/0/10-20 

29.  01.09.2020 612/0/10-20 

30.  24.09.2020 662/0/10-20 

31.  29.10.2020 722/0/10-20 

 

Відповідно до абзацу десятого пункту 4 Порядку  кожному члену комісії 
надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального 
органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк 
надсилається до територіального органу Держекоінспекції. 

Примірники актів обстежень зелених насаджень, що підлягають видаленню 
Броварською міською радою за вказаний період не надсилались. 

Додатково інформуємо, що з 09.11.2020 по 20.11.2020 проведено 
позаплановий захід державного нагляду (контролю) за додержанням 
природоохоронного законодавства Броварською міською радою в частині 
здійснення делегованих їй повноважень, за результатом якого буде направлено 
лист-вимога щодо вжиття заходів стосовно неухильного дотримання вимог 
Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 
2006 р. № 1045. 

 

  
 

В.о. начальника                                                                  Олексій ПОНОМАРЧУК 
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